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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 74 
 
Uppföljning mars SUF 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Informationen skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utfallet för samhällsutvecklingsförvaltningen per mars visar på ett samlat 
överskott på 110 tkr. 
 
Fysisk och teknisk planering har under perioden haft en vakant tjänst där man nu 
påbörjat rekryteringsarbetet. Det kommer under året att finnas behov av att anlita 
konsulttjänster för vissa stora uppdrag. 
 
Fastighetsenheten har haft högre driftskostnader än budget för årets första 
månader främst för uppvärmning och snöröjning men förväntas ändå hämta igen 
detta under senare delen av året. Hyresintäkterna har varit högre på grund av 
uthyrda lokaler på Slottegymnasiet som tidigare räknades bli vakanta.  
 
Under årets första månader har kostnaderna för bostadsanpassning varit höga då 
det har varit några större kostsamma objekt. Framåt befaras det bli svårt att hålla 
sig inom befintlig budget då det inkommit ytterligare några stora objekt som kan 
bli kostsamma.  
 
På grund av stormen Dagmar beräknas intäkterna för den skogliga verksamheten 
bli lägre samt att avverkningskostnaderna kan bli högre än vad som beräknats. 
Detta gör det svårt att bedöma hur utfallet för 2012 kommer att bli. 
 
Stormen Dagmar har även orsakat kostnader på enheterna Fastighet, Gata/park, 
Fritid och Räddningstjänsten som man i nuläget inte kan uppskatta hur det 
kommer att påverka utfallet för 2012. 
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Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 74 forts. 
 
 
Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora 
avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder 
bör vidtas. 
 
1. Fritidsenheten: Kostnader i samband med stormen Dagmar -146 tkr. 
2. Bostadsanpassning: Högre bostadsanpassningsåtgärder -307 tkr. 
3. Skoglig verksamhet: Lägre intäkter samt högre kostnader för stormen 

Dagmar -150 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljning mars SUF 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 75 
 
Budgetförslag april SUF 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till budgetramar 2013 godkänns. 
 
2.  En politisk diskussion krävs huruvida kommunen ska satsa på  
 konstgräsplan eller inte. Fritidsenheten får i uppdrag att redovisa beräknade  
 driftskostnader samt alternativ lokalering på planen och möjlighet att söka  
 externa medel. 
 
3.  Justering av budgetramar samt eventuella över- respektive underskott för  
 kontona anslag till Närljus samt den skogliga verksamheten bör hanteras  
 utanför förvaltningens ordinarie budgetram samt eget kapital. 
 
4.  Kontot för kollektivtrafiken bör hanteras i kommunens centrala  
 budgethantering eftersom ingen del av verksamheten finns kvar inom  
 förvaltningen. 
  
Sammanfattning 
 
I budgetarbetet för 2013 har en uppräkning gjorts för en beräknad hyreshöjning, 
ökade städkostnader samt arvodeshöjning med totalt 368 tkr. Dessa 
kostnadsökningar kommer att täckas in genom andra kostnadsbesparingar inom 
förvaltningen. Övriga kostnadsökningar kommer att täckas inom varje enhets 
budget.  
 
Ramen för fastighetsenheten är i detta budgetförslag inte justerad för vakanta 
lokaler 2013. Justering för detta sker efter internprisberedningen lika som tidigare 
års hantering.  
 
Utöver detta tillkommer ett antal äskanden utöver ram för utökad/förändrad 
verksamhet enligt nedan. 
 
FolkhälsoBrå begär en årlig ramhöjning för förstärkt folkhälsoarbete. Hittills har 
arbetet förstärkts med externa medel från bland annat Länsstyrelsen. Detta bidrag 
har upphört från 2012 vilket medför svårigheter att genomföra redan planerade 
insatser. I kommunens arbete ingår inte folkhälsoarbete som en naturlig del vilket 
medför ökade kostnader för insatser för att arbeta hälsofrämjande/förebyggande. 
Utan ökade medel för verksamhet förblir folkhälso-perspektivet en osynlig 
avskild del av kommunens arbete.     
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 75 forts. 
 
Handikapprådet begär en årlig ramhöjning för en temadag som är tänkt att 
anordnas en gång per år eftersom det i nuvarande budget inte finns medel för en 
sådan aktivitet. 
 
Biblioteksverksamheten begär en årlig ramhöjning för Gärdeåsskolans bibliotek 
för att utöka öppettiderna samt göra inköp av litteratur och media på andra språk 
och för elever på särskolan. I Los och Ramsjö finns ett behov av utökade 
öppettider för att medborgare, turister och sommarboende ska få bättre service. 
 
Musik- och kulturverksamheten begär en årlig ramhöjning för att utöka med 1 
musiklärartjänst och då kunna minska väntetiden i kön till musikskolan. För 
närvarande står cirka 250 barn och ungdomar i kö och inom vissa 
instrumentgrupper kan kötiden uppgå till 3-4 år. Utökning med 1 musiklärartjänst 
innebär att ytterligare cirka 50 barn och ungdomar kan få instrumentundervisning.  
 
Enligt en preliminär beräkning av budget 2013 från förvaltaren av kommunens 
skogsverksamhet kommer nettointäkterna att halveras jämfört med 2012. Detta 
med anledning av stormen Dagmar som ställde till oreda i budgeten för 2012 och 
de ännu så länge oklara följdeffekter det kan ha för 2013. 
 
Från 2012 har kollektivtrafiken övergått till annan myndighet genom 
skatteväxling. I ELP för 2013 och framåt finns en budgetram kvar hos SUF 
gällande övergången för kollektivtrafiken som bör hanteras i kommunens centrala 
budgethantering eftersom ingen del av verksamheten finns kvar inom 
förvaltningen. 
 
Räddningstjänsten har för 2013 begärt en utökning av investeringsbudgeten för att 
förnya fordonsparken enligt den investeringsplan som finns upprättad. Idag finns 
fyra tunga fordon som är äldre än 20 år vilket gör att det är svårigheter att få tag 
på reservdelar samt att det är negativt i trafiksäkerhetshänseende. 
 
Biblioteksverksamheten begär för 2013 investeringsmedel för inköp av ny 
bokbuss. Nuvarande bokbuss blir 15 år 2014 vilket medför ökade 
underhållskostnader samt att driftsäkerheten minskar. 
 
Fritidsenheten begär investeringsmedel för 2013 till byggande av en uppvärmd 
fullstor konstgräsplan i Ljusdal. Eftersom fotbollen är den klart största idrotten i 
Ljusdals kommun så bör den och framförallt den breda ungdomsverksamheten 
ges bra förutsättningar att utveckla sin idrott. Kommunens fotbollsföreningar 
lägger för närvarande mycket pengar på hyra av konstgräsplaner i våra 
grannkommuner för träningar och matcher. En byggnation av konstgräsplan 
skulle även frigöra tider i inomhushallarna för övriga idrottsverksamheter. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 75 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 mars 2012 
Förslag ramar 2013 
Konsekvensanalyser 
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 Diarienummer 
   KS 0562/11 
 
§ 76 
 
Ändring av detaljplan för del av fastigheten Letsbo 2:10 med flera - 
beslut om samråd 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera godkänns och sänds ut för 

samråd. 
 
 

Sammanfattning  
 
Ett samrådsförslag för ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera har upprättats. 
Förslaget innebär att gällande detaljplan ändras i avseende högsta tillåtna byggnadsarea för 
bostäder, från 90 kvm till 130 kvm inklusive garage och uthus.  
 
Planområdet är beläget mellan Tallåsen och Hennan, nordväst om Letssjön, mellan byarna 
Hedsta och Letsbo.  
 
Gällande detaljplan reglerar fritidshusbebyggelse med ytor för VA och gator.  
 
Planen handläggs förslagsvis med enkelt planförfarande och övergår vid eventuella 
motstridigheter till normalt förfarande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 mars 2012 
Samrådshandlingar 26 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Stefan Norberg för verkställande 
Akt 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 77 
 
Information om arbetet med samordnad fastighetsförvaltning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdalshems VD Richard Brännström informerar om arbetet med den samordnade 
fastighetsförvaltningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att: 
 
1. Kommunens och AB Ljusdalshems fastighetsförvaltning samordnas i 

enlighet med alternativ 1 i Fasticons utredning. 
 
2. Förslaget om att Ljusdalshem övertar ägarrollen i utredningens alternativ 

1+2 utreds vidare. 
 
3. Organisatorisk tillhörighet för skolornas institutionsvaktmästare ska utredas. 
 
4. Hur övriga kommunala fastigheter ska förvaltas ska utredas. 
 
5. Kommunens städenhet samordnas inte med Ljusdalshems AB. 
 
6. Utreda om kommunens städenhet ska samordnas med kommunens nya 

fastighetsfunktion. 
 

7. En samordnad fastighetsförvaltning skall genomföras med syfte att utföra 
fler arbeten i egen regi. Kompetensutveckling hos personal för att möta 
ökade krav på fler utförda arbeten i egen regi, skall i möjligaste mån 
prioriteras. I en större organisation finns större möjligheter att utveckla 
specialistkompetens inom olika områden och inom befintlig personalstyrka. 

 
 
Två informationer har hållits med samtliga inblandade fackförbund. En helhetssyn är 
nödvändig, man kan inte ha verksamhetsövergång i flera omgångar. 
 
Skolor och daghem har redovisat hur det ser ut på fastighetssidan och vilka behov de har.  
 
Det finns 50 vaktmästeritjänster i kommunen, förutom Ljusdalshems egna.  
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 77 forts. 
 
 
En kartläggning är nödvändig då många blir inblandade. Richard Brännström menar att det 
finns många möjligheter och kompetenser som kan renodlas.  
 
Beslut om tidsram från politiken är viktig. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0167/12 
 
§ 78 
 
Arrendeavtal med Ljusdal Renhållning AB för återvinningscentralen i 
Åkerslund  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdal Renhållning AB erbjuds att teckna tomträtt för Återvinningscentralen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Två företag har anmält intresse för att köpa mark inom industriområdet i Åkerslund. 
Väg & Schakt AB är redan etablerade i området på arrendebasis och vill köpa det 
markområde man i dag använder för lagring av begagnad asfalt för återvinning. 
 
Företaget har tidigare fått avslag på förfrågan om markköp på grund av pågående 
planläggning. I dag finns detaljplan på området 
 
Micke Svenssons Verkstad & Entreprenad AB vill köpa ett område som tidigare 
arrenderats av Norrlandspojkarna AB för hantering av schaktmassor. Svensson 
planerar att göra större investeringar i fastigheten och är inte betjänt av att endast 
arrendera. 
 
Därutöver vill Ljusdal Renhållning teckna någon form av långfristigt markavtal (25-
30 år) för Återvinningscentralen beroende på avskrivningstider för byggnader. 
 
För upplåtelsen till Ljusdal Renhållning finns två alternativ; anläggningsarrende och 
tomträtt. Tomträtten är ett starkare instrument som bland annat ger möjlighet till 
pantsättning av fastigheten vid upptagande av lån. 
 
Vid beredning med samhällsutvecklingsutskottet framkom synpunkter på att det 
kanske vore oklokt att avhända sig mark i området genom försäljning eftersom 
återvinningsverksamheten i framtiden kan komma att behöva större ytor. 
 
Ärendena har överlämnats till samhällsutvecklingsutskottet för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ljusdal Renhållning AB fk 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0168/12 
 
§ 79 
 
Micke Svensson Verkstad och Entreprenad AB:s förfrågan om köp av 
område av Åkern 5:3, Åkerslund 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Micke Svenssons Verkstad & Entreprenad AB erbjuds att av Ljusdals kommun få  
 arrendera ett område av Åkern 5:3, Åkerslund. 
 
Sammanfattning  
 
Två företag har anmält intresse för att köpa mark inom industriområdet i Åkerslund. 
Väg & Schakt AB är redan etablerade i området på arrendebasis och vill köpa det 
markområde man i dag använder för lagring av begagnad asfalt för återvinning. 
 
Företaget har tidigare fått avslag på förfrågan om markköp på grund av pågående 
planläggning. I dag finns detaljplan på området 
 
Micke Svenssons Verkstad & Entreprenad AB vill köpa ett område som tidigare 
arrenderats av Norrlandspojkarna AB för hantering av schaktmassor. Svensson 
planerar att göra större investeringar i fastigheten och är inte betjänt av att endast 
arrendera. 
 
Därutöver vill Ljusdal Renhållning teckna någon form av långfristigt markavtal (25-
30 år) för Återvinningscentralen beroende på avskrivningstider för byggnader. 
 
För upplåtelsen till Ljusdal Renhållning finns två alternativ; anläggningsarrende och 
tomträtt. Tomträtten är ett starkare instrument som bland annat ger möjlighet till 
pantsättning av fastigheten vid upptagande av lån. 
 
Vid beredning med samhällsutvecklingsutskottet framkom synpunkter på att det 
kanske vore oklokt att avhända sig mark i området genom försäljning eftersom 
återvinningsverksamheten i framtiden kan komma att behöva större ytor. 
 
Ärendena har överlämnats till samhällsutvecklingsutskottet för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande, Micke Svenssons 
Verkstad & Entreprenad AB 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0066/05 
 
§ 80 
 
Väg & Schakt AB Ljusdals förfrågan om köp av mark Åkern 32:1, 
Åkerslund 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Väg & Schakt AB erbjuds att av Ljusdals kommun få arrendera område av Åkern  
 32:1, Åkerslund. 
 
Sammanfattning  
 
Två företag har anmält intresse för att köpa mark inom industriområdet i Åkerslund. 
Väg & Schakt AB är redan etablerade i området på arrendebasis och vill köpa det 
markområde man i dag använder för lagring av begagnad asfalt för återvinning. 
 
Företaget har tidigare fått avslag på förfrågan om markköp på grund av pågående 
planläggning. I dag finns detaljplan på området 
 
Micke Svenssons Verkstad & Entreprenad AB vill köpa ett område som tidigare 
arrenderats av Norrlandspojkarna AB för hantering av schaktmassor. Svensson 
planerar att göra större investeringar i fastigheten och är inte betjänt av att endast 
arrendera. 
 
Därutöver vill Ljusdal Renhållning teckna någon form av långfristigt markavtal (25-
30 år) för Återvinningscentralen beroende på avskrivningstider för byggnader. 
 
För upplåtelsen till Ljusdal Renhållning finns två alternativ; anläggningsarrende och 
tomträtt. Tomträtten är ett starkare instrument som bland annat ger möjlighet till 
pantsättning av fastigheten vid upptagande av lån. 
 
Vid beredning med samhällsutvecklingsutskottet framkom synpunkter på att det 
kanske vore oklokt att avhända sig mark i området genom försäljning eftersom 
återvinningsverksamheten i framtiden kan komma att behöva större ytor. 
 
Ärendena överlämnas till samhällsutvecklingsutskottet för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Väg & Schakt AB, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0169/12 
 
§ 81 
 
Markupplåtelseavtal för 220 kV kraftledning, Svenska Kraftnät 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. Kommunen upplåter till förmån för Svenska Kraftnät  mark för nybyggnad 

av 220 kV kraftledning sträckan Kolsvedberget- Kläppa ställverk över 
fastigheterna Åkern 5:3 och 6:1,  Kläppa 2:7, Simanbo 1:5, Kläppa 27:1 och 
Kläppaängarna 5:1. 

 
Sammanfattning  
 
Svenska Kraftnät har sedan 1999 planerat en rivning av nuvarande 220 kV-
ledning mellan Kolsvedberget och ställverket i Kläppa. Den går för närvarande 
via skolområdet för gymnasieskolan och genom villakvarteren söder därom. Man 
har haft för avsikt att antingen gräva ned ledning i den gamla luftlednings-
sträckningen eller bygga ny ledning runt samhället.  
 
Senaste tillfället som ärendet var aktuellt var i maj 2010 och det har legat vilande 
sedan dess. Nedgrävningsalternativet har man uteslutit på grund av för många 
nackdelar i driftssammanhang. Det som återstår är att gå utanför bebyggelsen och 
bygga ny luftledning. 
 
Energimarknadsinspektionen kommer efter kompletteringar med bland annat avtal 
med kommunen och andra berörda markägare att återuppta ärendet till behand-
ling.    
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2012 
Information och kartor från Svenska Kraftnät  
Markupplåtelseavtal 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons yrkande under proposition. Ordföranden 
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0144/12 
 
§ 82 
 
 Remiss gällande uppdaterad Nationell geodatastrategi 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen ställer sig positiv till förslaget av uppdaterad Nationell 

geodatastrategi. 
 
2. Kommunen vill att små och mindre kommuners resurser tas i beaktande vid 

verkställande av målen. 
 
3. Remissvaret skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. 

 
 
Sammanfattning  
 
Lantmäteriet har skickat en remiss på uppdaterad Nationell geodatastrategi. 
Förslaget är framtaget i samråd med Geodatarådet. 
 
Svar ska vara insänt senast den 20 april 2012 så samhällsutvecklingsutskottet får 
godkänna remissvaret och skicka den för godkännande i efterhand till 
kommunstyrelsen. 
 
I remissen ges en övergripande sammanställning av vision och strategi för 
nationellt geodata. Målet med arbetet är bygga en infrastruktur för sveriges 
geodata. I remissens inledning beskrivs flera exempel på nyttan för alla 
samhällsdelar som på något sätt använder geodata. 
 
Remissvar 
 
Förutom lättare tillgänglighet och överblick ligger nyttan också i en ökad 
användning av det geodata som finns i Sverige. I sin tur kan den ökade 
användningen och verkande för kompetens bidra till upprätthållande och även 
ökad kvalitet av geodata.  
 
Ett förtydligande av villkoren som beskrivs i remissen skulle underlätta för 
bedömningen av hur och vem data får användas.  
 
Mycket av de strategiska målen är på god väg genom Geodatasamverkan, dess 
verksamhetsplan, arbetsgrupper och arbetet med Geodataportalen. Ett fortsatt 
arbete ger troligen en fortsatt positiv utveckling. Geodataportalen kan också bli en 
plats för kommunen att förmedla sitt geodata. 
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 Diarienummer 
   KS 0144/12 
 
§ 82 forts. 
 
 
Kommunen vill dock tillföra remissvaret att små och mindre kommuners resurser 
kan påverka deras möjligheter och åtagande. Därför bör det tas i beaktande vid 
kommande verkställande av de strategiska målen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens remissvar 2 april 2012 
Remiss gällande uppdaterad Nationell geodatastrategi 21 mars 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Geodata 
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 Diarienummer 
   KS 0108/12 
 
§ 83 
 
Hastighetsplan för Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Hastighetsplanen antas enligt Systemanpassning 2 (alternativet 40 km/h) i 

Ljusdal och Järvsö, samt enda föreslagna alternativet i Färila. 
 
2. Skolvägar får hastigheten 30 km/h enligt förslag. 
 
 
Sammanfattning 
 
I de tre tätorterna ovan föreslås en bashastighet på 40 km/h istället för dagens 50 
km/h. Ett samråd har ägt rum, men tyvärr har svarsfrekvensen varit låg. De flesta 
av de inkomna svaren har rört Ljusdals tätort och där har alternativet 30/40 km/h 
varit mest representerat.  
 
Förvaltningen anser dock att gatorna inte är utformade efter en så pass låg 
hastighet p g a deras bredd. Risken är därför att efterlevnaden blir låg. Både 
polisen och skolorna anser att 30 km/h bör vara rådande hastighet vid skolor och 
vissa förskolor. Med ett stort sammanhållet område med 40 km/h och kortare 
avvikande sträckor med 30 km/h tror förvaltningen att det blir tydligt vilka 
hastigheter som gäller, skyltarna blir få och trafiksäkerheten förbättras då 
hastigheterna sänks. 
 
Antagande av nya trafikföreskrifter för genomförandet av planer kommer att 
komma som separat ärende till kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 30 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): 30 km i timmen ska vara rådande hastighet utanför dagiset 
Bofinken. 
 
Harald Noréus (FP): Bifall förvaltningens förslag. 
 
Christer Sjöström (M): Bifall till det föreslagna alternativet i Färila. 
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 Diarienummer 
   KS 0108/12 
 
§ 83 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till systemanpassningen i 
Färila. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottets bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till systemanpassningen i 
Järvsö. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottets bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Harald Noréus yrkande gällande systemanpassning Ljusdal 
mot Björn Mårtenssons yrkande. Ordföranden finner att samhällsutvecklings-
utskottet beslutat bifalla Harald Noréus yrkande. 
Reservation 
 
Björn Mårtensson (S) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0132/12 
 
§ 84 
 
FärilaRådets skrivelse gällande namngivning av park i Färila 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Den centralt belägna parken i Färila får namnet Färebyparken 

 
 

Sammanfattning 
 
Färilarådet har arbetat med att skapa en mötesplats i Färila i den centralt belägna 
parken intill den tomt där det tidigare fanns ett växthus som ägdes av Ture 
Färeby. Färilaborna har fått lämna förslag på namn på denna park och en 
omröstning har ägt rum på sockenstämman den 24 mars 2012. Det namn som 
röstades fram var Färebyparken och Färilarådet har föreslagit Ljusdals kommun 
låta detta vara parkens namn. I den nya delegationsordningen är det samhällsut-
vecklingsutskottet som beslutar om namnsättning av offentliga platser så som  
gator och parker. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 mars 2012 
FärilaRådets skrivelse 14 mars 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Färilarådet 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0084/12 
 
§ 85 
 
Ansökan från Södra Järvsö Byalag om stöd för att hålla vägar tillgängliga 
för friluftslivet samt underlätta för friluftslivet att inte behöva vistas på 
riksväg 83 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkännes och skickas till Södra Järvsö Byalag 
 
 
Sammanfattning  
 
Södra Järvsö Byalag har inkommit med ansökan om stöd för att hålla vägar 
tillgängliga för friluftslivet samt underlätta för friluftslivet att inte behöva vistas 
på riksväg 83. 
 
Enheten Gata/Park och fritidsenheten har tillsammans tittat på Södra Järvsös 
Byalags ansökan och sänt ett gemensamt yttrande. 
 
I sitt yttrande skriver förvaltningen att ”Utifrån ett vägbidragsperspektiv är det 
inte möjligt att ge byalaget stöd för sitt arbete med drift och underhåll av vägen. 
Detta beror på att nuvarande reglemente endast anger att stöd ska beviljas där 
åretruntboende finns. Där åretruntboende finns kan den förening som sköter 
driften ansöka om bidrag via våra blanketter.  
 
Det vi kan göra är att ha er i åtanke om vi i samband med jobb i Järvsö får massor 
över. Det finns då en möjlighet att lägga dessa massor på de sämsta vägpartierna. 
Detta är dock inget vi kan lova utan det får bli om tillfället dyker upp. 
 
När det gäller friluftslivet och badplatsen har fritidsenheten endast en badplats i 
varje kommundel utpekad som kommunal. Övriga badplatser i kommunen sköts 
av ideella krafter. Detta eftersom budgetramarna inte räcker till alla badplatserna. 
Givetvis uppskattas allt arbete som olika privatpersoner gör så att allmänheten får 
möjlighet att njuta av bad och övrigt friluftsliv”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 28 mars 2012 
Södra Järvsö Byalags ansökan om stöd för att hålla vägar tillgängliga för 
friluftslivet samt underlätta för friluftslivet att inte behöva vistas på riksväg 83, 9 
februari 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Södra Järvsö Byalag 
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 Diarienummer 
   KS 0530/11 
 
§ 86 
 
Svar från Sveriges Kommuner och Landsting på skrivelse gällande 
förfrågan kring gatubelysning i Ljusdals kommun - för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas till kommunstyrelsen för 

kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet skickade 
samhällsutvecklingsförvaltningen i oktober en skrivelse till Trafikverket för att 
inleda en förhandling om belysningsstolparna som kommunen har på statliga 
vägar. 
 
I Trafikverkets svar hänvisar de till SKL och att Trafikverket avvaktar svar från 
SKL som för samtal med staten om vägbelysningen.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav därför den 17 januari 2012, § 2 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att tillskriva SKL om när deras 
samtal med staten kommer att avslutas för att få reda på när Trafikverket kan 
väntas återuppta förhandlingarna med kommunerna. 
 
Svar har nu kommit från SKL som lyder: 
 
”Medfinansieringsutredningen (den Billingerska utredningen) är avslutad men 
diskussionen om gränserna för väghållaransvaret mellan staten, kommunerna och 
de enskilda vägarna pågår fortfarande. Trafikverket har startat en översyn av 
väghållaransvaret och både SKL och Riksförbundet för enskilda vägar (REV) 
ingår i styrgruppen. Målet med projektet är att föreslå ett avgränsat 
väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån 
samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Ett av projektresultaten 
är att redovisa gällande regelverk och kriterier för väghållningsansvar inklusive 
belysning, GC-vägar, broar och busshållplatser. Trafikverket, SKL och REV är 
överens om att målbilden för väghållaransvaret är att kommunerna bör ha 
huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för det övergripande statliga 
vägnätet, att staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett 
övergripande vägnät i tätort samt att de enskilda väghållarna bör ha ansvar för 
vägar på landsbygd med främst nytta för det enskilda. 
 
Översynen har tagit fram en slutrapport som ska förankras internt inom 
Trafikverket och därefter redovisas för Näringsdepartementet. Departementet  
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 Diarienummer 
   KS 0530/11 
 
§ 86 forts. 
 
förväntas ta ställning till hur arbetet ska bedrivas vidare och därefter är det SKL:s 
ambition att återuppta diskussionerna med Trafikverket om ansvaret för 
vägbelysningen längs statliga vägar. SKL förstår att Ljusdals kommun vill ha ett 
besked om hur frågan om ansvaret för vägbelysning längs statliga vägar ska 
hanteras. SKL vet att en stor andel av Sveriges kommuner upplever samma 
problem. Vi kommer att fortsätta framhålla att staten måste ta sitt fulla 
väghållaransvar för belysning, GC-vägar med mera. Målet är att få fram 
nationella riktlinjer där SKL och Trafikverket är överens om principerna för 
ansvarsfördelningen. I avvaktan på detta så är det inget som hindrar en enskild 
kommun från att försöka komma överens med Trafikverket i er region”. 
 
Beslutsunderlag 
 
SKL:s svar 19 mars 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 2 
Trafikverkets skrivelse 4 januari 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse till Trafikverket 10 oktober 2011 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 september 2011, § 144 
 
 
Beslutsexpedierat  
Akt 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
   KS 0310/11 
 
§ 87 
 
Konvertering från oljeuppvärmning till bergvärme vid Hybo skola - 
ekonomisk slutredovisning 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns. 
 
2. Underskottet på 143 000 kronor täcks från kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2011, § 243 att från 
kommunstyrelsens investeringsutrymme anvisa 850 000 kronor för konvertering 
från oljeuppvärmning till bergvärme vid Hybo skola utifrån den energiutredning 
som gjordes som underlag för beslutet. 
 
Vid den upphandling som gjordes var lägsta anbudet på 993 000 kronor, därav 
den högre kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2011, § 243 
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§ 88 
 
Information om rastplatsen i Lassekrog 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att rastplatsen vid Lassekrog är 
stängd. 
 
Rastplatsen tillkom i slutet av 1980-talet i samverkan mellan kommunen och 
Vägverket, numera Trafikverket. Det är Trafikverket som äger rastplatsen. 
 
Under många år har det varit en oenighet mellan kommunen och ägarna till 
Värdshuset Lassekrog om ansvaret för vattnet vid rastplatsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2005, § 263 att 
 
1.  Behov att ordna allmän va-anläggning vid rastplats Lassekrog finns ej. 
 
2.  I första hand bör köpeavtalet mellan Wärdshuset Lassekrog och kommunen  
 fullföljas så att värdshuset tar över ansvaret för vattentäkten. 
 
3.  Kan detta inte ske bör värdshuset ordna sin vattenförsörjning på annat vis och  
 vattentäkten betjäna endast rastplatstoaletten med upplysning om att vattnet  
 inte är provtaget dricksvatten. 
 
 
Denna fråga är ännu inte löst. Kommunen har erbjudit Värdshuset att ta över vattentäkten 
samt ett markområde för en symbolisk summa mot att utfarten för rastplatsen säkras samt 
vattenförsörjningen till rastplatsen får fortsätta. 
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§ 89 
 
Slí ~ Hälsans Stig runt Kyrksjön - för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Gata/parkenheten planerar att anlägga en Hälsans Stig runt Kyrksjön.  
 
Hälsans Stig är en promenadslinga i flera europeiska länder med varje kilometer 
utmarkerad och informationstavlor uppställda med jämna mellanrum. 
 
1995 upprättade Irländska Hjärtfonden den första Hälsans Stig Slí na Sláinte. 
Tanken var att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. 
Slí na Sláinte är iriska och betyder "Stigen till hälsan". 
 
Hälsans Stig är ett europeiskt projekt, med stöd av Europeiska unionen. "Stigar 
till hälsan" finns i Finland, Danmark, Tyskland, Sverige och i ursprungslandet 
Irland. I alla dessa länder ser skyltarna likadana ut. De tre strecken står för hälsan, 
solen och livskraften. 
 
I Sverige har Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tillsammans med landets 
kommuner hittills (2009) anlagt ett drygt 100-tal promenad- och motionsslingor 
och fler är planerade. I Stockholms kommun finns exempelvis för närvarande 
(2009) 8 slingor. Alla är placerade vid attraktiva promenadstråk. Hälsans Stig kan 
användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och 
pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att man alltid vet vilken 
sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal 
översiktskartor. På Hälsans Stig kan man börja och sluta sin promenad var man 
vill och ändå veta hur lång sträcka man promenerat. 
 
På Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds webbplats kan man se en förteckning över 
alla slingor i Sverige och ladda ner kartor över dem. 
 

 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Iriska�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finland�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irland�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rt-_och_Lungsjukas_Riksf%C3%B6rbund�


 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-04-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
     
 
§ 90 
 
Information om Civilförsvarsförbundet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Thomas Skogstjärn från Civilförsvarsförbundet informerar om bl a 
 
  

- Frivilliga resursgrupper 
- framtidsveckan 2012  
 

 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-04-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0047/12 
 
§ 91 
 
Handikapprådets temadag, FN-dagen den 24 oktober 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 25 000 kronor ur samhällsutvecklingsförvaltningens egna kapital får 

disponeras till aktiviteter i samband med Handikapprådets temadag.  
 
 
Sammanfattning  
 
Den 24:e oktober arrangerar Handikapprådet en temadag. Denna dag är den 
internationella FN-dagen och vi har valt detta datum utifrån vårt arbete med FN-
konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Vi planerar 
dagen att utifrån ett hälsoperspektiv där vi tänker ha föreläsare ur det globala samt 
det lokala perspektivet. Temadagen blir också en möjlighet för Handikapprådets 
medlemsorganisationer att visa upp sig för allmänhet och personal.  
 
En föreläsare från Talarforum är vidtalad, Staffan Landin, som föreläser om 
global folkhälsa, FN och funktionsnedsättning. Staffan har en bakgrund inom 
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, där han arbetat med att få statistik mer 
användbar. Bakgrunden till detta är Gapminder och Hans Rosling som är 
välkända för den rörliga grafik som används för att förklara statistik.  Sedan några 
år tillbaka arbetar Staffan för stiftelsen Gapminder med att göra tråkig statistik om 
utvecklingen i världen intressant och möjlig att förstå. Han är en föreläsare som 
Hans Rosling rekommenderar när han själv inte har möjlighet att ta uppdraget.  
 
Handikapprådet tänker sig också en lokal föreläsare med inriktning på 
funktionsnedsättning och FN-konventionen.  
 
Med anledning av ovan önskar Handikapprådet få disponera 25 000 kronor ur 
samhällsutvecklingsförvaltningens egna kapital. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handikapprådets skrivelse 20 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): 25 000 kronor ur samhällsutvecklingsförvaltningens egna 
kapital får disponeras till aktiviteter i samband med Handikapprådets temadag. 
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§ 91 forts. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
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§ 92 
 
Framtiden för Kajevall friluftsanläggning och Kolsvedjastugan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Ärendet om Kolsvedjastugan återremitteras till samhällsutvecklings-

förvaltningen. Fritidschefen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag på 
restaurering av vägen, rivning av stugan samt byggande av ett s k gap-skjul. 

 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kajevall ska behållas i kommunal ägo, underhållas och arrenderas ut.  
 
2. 360 000 kronor anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun bör fatta ett politiskt inriktningsbeslut angående framtiden för 
Kajevall friluftsanläggning samt Kolsvedjastugan. Kommunen övertog 
anläggningarna när stiftelsen Ljusdals friluftsanläggningar beviljades permutation 
2010. Båda anläggningarna har varit utarrenderade men idag står kommunen utan 
arrendator till Kolsvedjastugan. Anläggningar är i stort behov av underhålls-
reparationer och vissa är akuta åtgärder som att fixa grundläggningen för 
Kolsvedjastugan samt byte av liftbyglar på liften i Kajevall. 
 
Vid Kajevall finns det idag två övernattningsstugor som en tidigare arrendator 
uppfört. Vid en eventuell försäljning av Kajevall finns det en uppgörelse som 
säger att den tidigare arrendatorn ska flytta på dessa eller försälja dem till de nya 
ägarna.  
 
Skatteverket gjorde 2010 en preliminär beräkning av taxeringsvärdena på mark 
och anläggningarna. För fastigheten Prästgården 1:7 (Kolsvedjastugan) 
beräknades ett totalt taxeringsvärde om 101 000 kr. För Sörkämsta 6:25 
(Kajevall) beräknades ett totalt taxeringsvärde om 255 000 kr. 
 
Det finns varken drift- eller investeringsbudget på objekten och väljer politiken att 
Ljusdals kommun ska fortsätta att äga måste man skjuta till medel för att driva 
dem.    
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   KS 0344/11 
 
§ 92 forts. 
 
Frågan om vad som ska hända med de båda anläggningarna har varit ute på remiss 
till partierna och svaren går isär. Vissa partier förordar en försäljning medan andra 
vill att anläggningarna behålls i kommunal ägo. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 21 mars 2012 
 
• Fastigheterna säljs eller behålls i kommunalt ägo 

 
• Väljs alternativet att behålla fastigheterna anvisa medel till drift och 

investeringar. 
 
• Ärendet ska vara slutfört senast 30 juni 2012 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 21 mars 2012 
Sammanställning upprustningsbehov 
Remissvar 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 juni 2011 
Diskussionsunderlag för Kajevall friluftsanläggning och Kolsvedjastugan 
 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Kajevall ska behållas i kommunal ägo, underhållas och 
arrenderas ut. 360 000 kronor anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
Ärendet om Kolsvedjastugan återremitteras till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
Fritidschefen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag på restaurering av vägen, 
rivning av stugan samt byggande av ett s k gap-skjul. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande om Kajevall. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller 
detta. 
 
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande 
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   KS 0103/12 
 
§ 93 
 
Ansökan om bidrag till produktion av julskiva - Estassy performing arts 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Ansökan avslås. 
 

 
Sammanfattning  
 
Céline Estassy (Estassy performing arts) ansöker om bidrag för produktion av en 
julskiva med lokala artister och körer som ska distribueras och säljas inför julen 
2012. Vid eventuellt beviljande av sökt bidrag (12 000 kronor) från Ljusdals 
kommun får kommunen 100 stycken CD-skivor för att användas som gåvor och 
dylikt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 22 mars 2012 
Ansökan om pengar till en julskiva 19 februari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Ansökan avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Estassy performing arts 
Delegeringspärm  
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 Diarienummer 
   KS 0105/12 
 
§ 94 
 
Ansökan om bidrag till arrangemang på Internationella kvinnodagen 8 
mars 2012 - Ljusdals Kvinnor i Förening  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Då denna typ av arrangemang inte ryms inom budgetramarna för de 

verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till kulturföreningar som Musik & 
Kulturenheten hanterar, föreslås kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt 
bidrag skall beviljas, i enlighet med ansökan (sökt belopp: 22 800 kronor). 
 

2. Vid eventuellt beviljande tas pengar från kommunstyrelsens konto till 
förfogande. 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals Kvinnor i Förening ansöker om bidrag för kostnader i anslutning till 
arrangemanget ”Woman in Red” vid internationella kvinnodagen den 8 mars 
2012. Föreningen ansöker om bidrag för teknikkostnader, föreläsararvode, 
marknadsföringskostnader (totalt 22 800 kronor) och överskottet från 
arrangemanget går oavkortat till välgörande ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut, 23 mars 2012 
Ansökan om bidrag till arrangemang på Internationells kvinnodagen, 28 februari 
2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Då denna typ av arrangemang inte ryms inom 
budgetramarna för de verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till kulturföreningar 
som Musik & Kulturenheten hanterar, föreslås kommunstyrelsen besluta om ett 
eventuellt bidrag skall beviljas, i enlighet med ansökan (sökt belopp: 22 800 
kronor). 
 
Vid eventuellt beviljande tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering:  Akt, Kommunstyrelsen 
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   KS 0107/12 
 
§ 95 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till Kulturföreningar våren 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Fördelningen av verksamhetsbidrag till Kulturföreningar för våren 2012 

enligt upprättad fördelningslista godkänns. 
 
2.  Budgeterade medel för ändamålet finns inom budgetramen för Musik- och  
 kulturenheten. 
 
 
Sammanfattning 
  
Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att ansöka om 
verksamhetsbidrag två gånger per år (15 mars samt 15 september). Detta 
verksamhetsbidrag skall i första hand täcka löpande administrativa kostnader som 
föreningen har, som exempelvis porto för medlemsutskick och så vidare.  
 
En garanti om 1000 kr/år i bidrag finns för respektive förening och eventuella 
ytterligare bidrag fördelas utifrån föreningarnas redovisade verksamhetskostnader 
för aktuell period, samt inom ramen för de budgeterade medel som finns för 
ändamålet. 
 
Budgeterade medel för ändamålet finns inom budgetramen för Musik & 
Kulturenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 mars 2012 
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar våren 2012 
Ansökningar om verksamhetsbidrag 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Delegeringspärm 
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   KS 0164/12 
 
§ 96 
 
Ansökan om medel till Utställning inom ramen för Per Jonsson Dance 
Center 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Förslaget från samhällsutvecklingsförvaltningen avslås. Inga medel ska 

begäras ur samhällsutvecklingsförvaltningens egna kapital för denna 
utställning. 

 
Sammanfattning  
 
Projektet Per Jonsson Dance Center drivs av samhällsutvecklingsförvaltningens 
Musik & Kulturenhet och syftar till att etablera en permanent nationell 
verksamhet inom området modern dans i den internationellt kände koreografen 
Per Jonssons anda, med säte i Ljusdal. 
 
En viktig del i denna verksamhet är skapandet av en permanent utställning och ett 
forskningscenter med placering i Ljusdalsbygdens Museum, vilket kommer att 
kunna attrahera besökare till kommunen både på nationell och internationell nivå.  
 
Tänkta externa finansiärer gällande denna del av projektet har nu fallit ifrån, 
vilket gör att samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutveck-
lingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja 341 000 kronor ur 
samhällsutvecklingsförvaltningens egna kapital för etableringskostnader avseende 
skapandet av en permanent utställning/forskningscenter inom ramen för projektet 
Per Jonsson Dance Center i Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 mars 2012 
Ansökan om medel till utställning om koreografen Per Jonsson 27 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att 
undersöka om det går att söka Leader-pengar till denna utställning.  
 
Jonny Mill (SRD) och Harald Noréus (FP): Ansökan ska avslås. Inga medel ska 
begäras ur samhällsutvecklingsförvaltningens egna kapital för denna utställning. 
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§ 96 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att samhällsutveck-
lingsutskottet beslutat bifalla ordförandens m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning 
 
Ja-röst för ordförandens yrkande, Nej-röst för Björn Mårtenssons yrkande. 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster har samhällsutvecklingsutskottet beslutat bifalla 
ordförandens m fl yrkande. 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 
 Ja Nej 
Jonny Mill (SRD) X  
Björn Mårtensson (S)  X 
Pia Hedblom Hansson (SRD) X  
Christer Sjöström (M)  X 
Harald Noréus (FP) X  
Summa: 3 2 
 5 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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§ 97 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handling: 
 
1. Beslut från länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för 

vindkraft – Vindpark Våsberget. KS 0370/10 
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§ 98 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
1.  Harald Noréus (FP) vill ha information om Grottbadet i Järvsö.  
 Förvaltningschef Stig Olson informerar. 
 
 
2.  Christer Sjöström (M) vill ha information om skidspåret i Tallåsen.  
 Förvaltningschef Stig Olson informerar. 
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